
स्स ्

जे झालं ते झालं
घरकाम करून पाहण्याची इच्छा

असलेल्या माणसाची गोष्ट

लेखिका : वााँडा गॅग 
(“मममलयनस ्ऑफ कॅटस”् ह्या प्रमसद्ध पुस्तकाची लेखिका)

मराठी अनवुाद : तपृ्ती कखणिक



माझ्या शतेकरी कष्टकरी पवूिजांना समर्पित



जे झालं ते झालं
घरकाम करून पाहण्याची इच्छा असणाऱ्या 

माणसाची गोष्ट





आज मी तमु्हाला एक फारच जुनी गोष्ट
साांगणार आहे. ही गोष्ट मी लहान असताना
माझ्या आजीकडून ऐकली आहे. ती जेव्हा
लहान होती तवे्हा ततच्या आजोबाांनी ततला ही
साांगगतली होती. आणण आजोबा (बोहेममया
मधल्या एका छोट्या शतेकरी कुटुांबामध्ये ते
वाढले होत)े जेव्हा लहान होते तवे्हा त्तयाांची
आई ही गोष्ट तयाांना साांगत अस.े आणण
तयाांच्या आईने ही कुणाकडून ऐकली हे काही
मला माहीत नाही पण तमु्हाला अांदाज आला
असेलच की ही ककती जुनी गोष्ट आहे. आणण
माझी आजी मला जशी ही गोष्ट साांगायची
अगदी तशीच्या तशी मी आज तमु्हाला
ऐकवणार आहे.



फ्रिट्झल नावाचा एक माणूस असतो. 
त्याच्या बायकोचं नाव असत ंमलझी. 

त्यांना फ्रकंडली नावाची छोटी गोड मलुगी 
असत.े 
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त्यांच्या कुत्र्याचं नाव असत ंस्स्पट्झ. 
एक गाय, दोन बकऱ्या, तीन डुक्कर 
आखण बारा बदकं एवढीच काय ती

त्यांची सपंत्ती.
आपल्या छोट्याशा शतेात त्यांनी घर 
बांधल ंहोत ंआखण त्याच शतेात त े

मेहनत करायचे. 





फ्रिट्झल जममनीची नांगरण करायचा, बी 
पेरायचा, त्यातील तण उपटून काढायचा. 

गरुांसाठी वरैण कापनू ती वाळवायचा आखण 
उन्हात वाळवनू त्याचे भारे करायचा. 
ददवसभर तो शतेात भरपरू राबायचा. 



इकड ेमलझी घराची स्वच्छता करायची, 
जेवणाबरोबर सपू बनवायची, लोणी

काढायची, धान्याचं कोठार नीट ठेवायची, 
बाळाला सांभाळायची. ततलाही ददवसभर 

भरपरू काम असायचं. 



दोघहंी प्रचंड मेहनत करायचे. पण फ्रिट्झलला मात्र
वाटायचं की त्याची कामं प्रचंड कष्टाची आहेत. एके
ददवशी सधं्याकाळी तो घरी आला आखण थोडं बसनू
चेहऱ्यावरचा घाम लाल रुमालाने पसुत म्हणाला, “आई
ग!ं आज असलं कडक ऊन होतं म्हणून सांग.ू आखण
मी फ्रकती काबाडकष्ट करतो. मलझी, परुुष फ्रकती कामं
करतात हे तलुा नाही समजायचं! तू जी कामं करतसे
ती आम्हा परुुषांना कराव्या लागणाऱ्या कष्टापढेु काहीच
नाहीत.”

“दोघांचीही कामं तततकीच अवघड आहेत,” मलझी
म्हणाली.

“काय? दोघांचीही कामं तततकीच अवघड?,” फ्रिट्झल
ओरडला. “ददवसभर घरातल्या घरात दहडंत तझुी काम
आरामात चालू असतात. छे..छे..घरकाम अस्जबातच
अवघड नाही.”



“बरं बाबा, त ूजस ंम्हणशील तस,ं” मलझी 
म्हणाली. “मग उद्या आपण आपल्या 

कामांची अदलाबदल करून पहायची का? मी 
शतेात जाईन. गवत कापनू आणीन. त ूघरी 

रहा आखण मस्त घरात दहडंत फ्रफरत 
आरामात काम ंकर. बघ, करून बघायला

आवडले का हे तलुा?”



फ्रिट्झलला ही कल्पना फारच आवडली. मस्त
गवतावर झोपनू फ्रकंडलीकड ेलक्ष ठेवायच,ं छान 

गारव्यात बसनू लोणी घसुळायचं, जेवणासाठी थोड े
सॉसेजस तळायचे आखण दोन-चार वाट्या सपू

करायचं. व्वा! फ्रकती सोपी काम ंआहेत ही! मला 
नक्की करायला आवडतील. 



दसुऱ्या ददवशी मलझी पहाटे लवकर उठली. पाणी आखण
र्वळा घेऊन ती झपाझप शतेाकडे तनघाली.

आखण इकडे फ्रिट्झलचं काय बरं चालू होत?ं तो
स्वयपंाकघरात नाश्तत्यासाठी सॉसेजेस तळत होता.
चुलीवरच्या तव्यातल्या सॉसेजेसचा िमगं वास सटुला
होता. आखण फ्रिट्झल दसुरीकडे सिुद र्वचारात गढून
गेला होता.



“ग्लासभर सफरचंदाचा रस ममळाला तर?,”
तो स्वत:शी बोलत होता. “सॉसेजेसबरोबर
ज्यसू कसला भारी लागेल.”

र्वचार आल्याबरोबर तो लगेचच उठला.

फ्रिट्झलने सॉसेजसेचा पॅन चुलीवरच ठेवला
आखण िालच्या कोठीच्या िोलीकडे
तनघाला. ततथे एका मोठ्या र्पपंामधे भरपरू
सफरचंदाचा ज्यसू साठवला होता.



त्याने रसाच्या र्पपंाचं बचु जोराने
ओढलं आखण ग्लासमधे पडत असललेा
फेसाळलेला रस तो अगदी भान हरपनू
पाहू लागला.



अरे! स्वयपंाकघरातून हा भांड्याचा
आदळण्याचा आखण दार आपटण्याचा आवाज
का बरं येतोय? अरे देवा! आपला कुत्रा
स्स्पट्झ तर सॉसेजसेच्या वासाने ततकडे गेला
नाही ना? फ्रिट्झल घाईने पळतच पायऱ्या
चढून वर आला. पहातो तर काय सगळीकडे
सॉसेजेस पसरले होते आखण त्याच्यावर उड्या
मारताना स्स्पट्झ दाराला धडकत होता.



फ्रिट्झलने स्स्पट्झला हाड 
हाड ओरडून हाकलण्याचा

िूप प्रयत्न केला. 



पण कुत्राच तो, तो कसला ऐकतोय!
फ्रिट्झल त्याच्यामागे पळू लागला.
स्स्पट्झ आणिी जोराने पळू लागला
आखण फ्रिट्झलनेही त्याला हाकलण्यासाठी
वेग वाढवला. शवेटी एकदाचा स्स्पट्झ
लांब पळून गेला तवे्हा कुठे फ्रिट्झल
थांबला.



“ठीक आहे, जे झालं ते झाल,ं” पळून
दमल्यामळेु घामाने डबडबलेला चेहरा लाल
हातरुमालाने पसुत िांदे उडवत फ्रिट्झल
म्हणाला.



पण इकडे सफरचंदाच्या रसाचं काय? त्याने
र्पपंाचं बचु लावलं होतं की नाही? अरे देवा, ते
करायचं तर त्याच्याकडून राहूनच गेलं होत.ं त्याने
ते बेपवािईने कुठेतरी फेकलं असाव.ं

धावत पळत घाईने फ्रिट्झल िालच्या कोठीच्या
िोलीत आला. पण तोपयतं उशीर झाला होता.



िाली येऊन तो पाहतो तर काय, त्याच्या
पेल्यावरूनच नव्हे तर िोलीभर र्पपंातला रस
वाहत होता. िोलीभर पसरलेला तो रस पाहून
डोकं िाजवत फ्रिट्झल म्हणाला, “ठीक आहे,
जे झालं ते झाल.ं”



चला, आता ताक घसुळून लोणी काढायला
हव.ं फ्रिट्झलने एका मोठ्या भांड्यामध्ये
भरपरू साय ओतनू घेतली, तो झाडाच्या
सावलीत आला आखण ताक घसुळू लागला.
बाजूला त्याची छोटी फ्रकंडली र्पवळ्या-पांढऱ्या
फुलांसोबत िेळत होती. तनळंशार आकाश,
सयूािची सोनेरी फ्रकरणं आखण वाऱ्यावर
डोलणारी फुलं असं रमणीय वातावरण होत.ं

“फ्रकती सुदंर वातावरण आहे! चला, आता जरा
कुठे पाय पसरून थोडा आराम करता येईल,”
लोणी तयार झाल्यावर फ्रिट्झल म्हणाला.



“अरे देवा! पण गाईचं काय? ततने
सकाळपासनू पाण्याचा थेंबही घेतला नसेल.
गरीब, बबच्चारी गाय! मी तर ततला पणूि
र्वसरूनच गेलो.”



मग पाण्याची बादली घेऊन फ्रिट्झल
भराभर गोठ्याकडे आला. गरीब बबचारी
गाय.. िरंच तहानेने व्याकूळ झाली
होती. पाण्याअभावी तोंड सकुल्यामळेु
ती सारिी जीभ बाहेर काढत होती.



गाईकडे नजर टाकल्यावरच
कळत होतं की ती भुकेनी
कासावीस झाली आहे.
चरण्यासाठी म्हणून फ्रिट्झलने
ततला गोठ्यातनू कुरणात
दहरव्या गवतावर आणले.



णे

पण थांबा! गाईला बाहेर कुरणावर चारायला
नेलं तर छोट्या फ्रकंडलीकडे कोण बरं लक्ष
देणार? नाही, त्यापेक्षा गाईला मदैानात
न्यायलाच नको. त्याऐवजी ततला छतावर
ठेवलं तर? काय? छत? हो हो. छतावर.
फ्रिट्झलच्या घराचे छपर कौलाच्या ऐवजी
गवत आखण मातीने शाकारले होत.े त्यामळेु
त्यावर दहरेवेगार गवत आखण फुलं उगवली
होती.

आखण गाईला छतावर चढवणं तमु्हाला
वाटतं तततकं अवघड अस्जबातच नव्हत.ं



फ्रिट्झलचं घर टेकडीच्या चढाला लागनू
होत.ं छोटीश्तया डोंगरावरच्या छोट्याश्तया
झोपडीवरच्या दहरव्यागार गवतानी
शाकारलेल्या छतावर जायला छान वाट
होती. ततथून गाईला तो छतावर अगदी
सहज घेऊन गेला.



गाईलाही छतावर फारच आवडल.ं ततने
ततथलं गवत चरायला आनदंाने सरुुवात
केली. ते पाहून फ्रिट्झल लगेच लोणी
काढायला माघारी आला.



अरे देवा! ततकडे झाडािाली पाहतो
तर काय. फ्रकंडली लोण्याच्या
भांड्यावर चढत होती. त्यामळेु ते
भांडं एका बाजूला कलडंलं होत.ं
लोणी भांड्यातनू िाली दठबकत
होत.ं



आखण तवेढ्यात फ्रकंडली
घसरून िाली पडली.

पाठोपाठ भांडहंी गवतात पडल.ं



भांड्यातनू सगळं लोणी आखण ताक
फ्रकंडलीच्या अगंावर सांडल.ं

“सगळं लोणी वाया गेल,ं” फ्रिट्झल गवतावर
सांडलेल्या लोण्याकडे पाहत िेदाने म्हणाला.
पण लगेचच िांदे उडवत तो म्हणाला, “ठीक
आहे. जे झालं ते झाल.ं”

त्याने ताक-लोण्याने बरबटलेल्या फ्रकंडलीला
उचललं आखण वाळण्यासाठी उन्हात ठेवल.ं
पण पहातो तर काय, सयूि डोक्यावर आला
होता. जेवणाची वेळ झाली होती आखण अजून
िायला काहीही तयार नव्हत.ं मलझी जेवायला
कधीही घरी येऊ शकत.े



फ्रिट्झल पळतच बागेत आला. बागेतनू
त्याने कांदे-बटाटे, कोबी-गाजर, बीट, शेंगा,
मळेु आखण पालेभाज्या गोळा केल्या.

“सगळं थोडं थोडं मशजवनू त्याचं चर्वष्ट
सपू करूयात.” फ्रिट्झल बागेतनू तनघताना
म्हणाला. त्याच्या दोन्ही हातात इतक्या
भरभरून भाज्या होत्या की बागेचं फाटक
बदं न करताच तो घराकडे आला.





मग तो भाज्या तनवडायला, 
सोलायला आखण कापायला 

फ्रकचनमधल्या स्टूलवर बसला. 



तवेढ्यात बाहेरचा मोठा आवाज ऐकू
आला. तो ताडकन उभा झाला आखण
म्हणाला, “छतावर गाय चरत चरत
अगदी उजवीकडच्या कडलेा आलेली
ददसतये. बापरे, घसरून िाली नाकावर
पडली तर चांगलाच मार लागेल ततला.”



फ्रिट्झल मोठी दोरी घेऊन घाईघाईने
छतावर चढला. आखण त्याने काय केलं हे
ऐकता आहात ना तमु्ही.

दोरीचं एक टोक त्याने गाईच्या पोटाला
गुडंाळून घट्ट बांधल.ं आखण उरलेली दोरी
त्याने चचमणीच्या धुरांड्यातनू िाली
टाकली. िाली येऊन त्याने ती दोरी चुली
वरून अजून िेचली.

आखण मग त्याने दोरीचं दसुरं टोक
स्वत:च्या कमरेला घट्ट करकरचून
बांधल.ं र्वश्तवास नाही ना बसत? पण
त्याने हे अगदी असचं केल!ं



“चला, आता तनदान गाय िाली 
पडण्याची तरी भीती नाही.” आखण

मजेत मशळ घालत तो कामाला लागला. 



फ्रिट्झलने चुलीत लाकडं घातली आखण
त्यावर सपूसाठी मोठं भांडं ठेवलं व त्यात
भरपरू पाणी ओतल.ं

“चला, तनदान शवेटाला तरी जे ठरवलं आहे
तसं होतयं,” फ्रिट्झल म्हणाला. “आता
लवकरच चर्वष्ट सपू तयार होईल.”



“आता पाण्यात भाज्या टाकूयात.”
म्हणत त्याने भाज्या टाकल्या.

“आता थोडा मीठ-मसाला घालतो.” असं
म्हणत त्याने मीठ-मसाला टाकला.

“चला, आता चूल पेटवतो.”



आता चुलीत जाळ पेटवणार तवेढ्यात
धडाम धूम आवाज झाला. छतावरून
गाय िाली कोसळली त्याबरोबर इकडे
फ्रिट्झल चचमणीच्या मधून वर ओढला
गेला. बबच्चारा फ्रिट्झल....मधोमध
लटकला गेल्यामळेु त्याला ना धड
िाली उतरता येत नव्हतं की वर चढून
जाता येत नव्हत.ं





थोड्याच वेळात एका हातात पाण्याची
कळशी आखण दसुऱ्या हातात र्वळा
घेऊन मलझी शतेातनू घरी परत
आली.



“अरे, हे काय? कोण बरं छतावरून लटकते
आहे. गाय तर नाही ना..अरेरे..डोळे वर
गेलेले आखण तोंडातनू फेस येत असलेली
अधिमेली गाय आपलीच आहे की.”

मलझीने एकही ममतनट न दवडता र्वळ्याने
दोरी पटकन कापनू टाकली. गाय धपकन
िाली पडली आखण कशीबशी चार पायावर
उभी रादहली. गाईला काही झालं नाही ही
देवाचीच कृपा म्हणायला लागेल.



तवेढ्यात मलझीला बागेचं फाटक
उघडं ददसल.ं बागेत डुक्करं,
बकऱ्या आखण बदकं मजेत
उनाडत होती. बाग मात्र त्यानंी
पार उजाड करून टाकली होती.





मलझी थोडी पढेु आली. आखण पाहते तर
काय? सगळं लोणी िाली सांडलेलं होत.ं
ततकडे ततला लोण्याने आखण ताकाने
बरबटलेली, अधिवट वाळलेली, उन्हात
बसलेली फ्रकंडली होती.



मलझी पळतच पढेु आली. स्स्पट्झ
गवतावर गडबडा लोळताना ददसला.
सगळे सॉसेजसे फस्त केल्याने त्याचं
पोट फुगलं होत.ं



ततथून मलझी घाईने घराकडे
आली. कोठीच्या िोलीतनू आत
मशरली. बघते तर काय?
िोलीतल्या जवळजवळ अध्याि
पायऱ्यापयतं सफरचंदाचा रस
भरून रादहला होता.



फ्रकचनमधेही काही गोंधळ तर झाला
नाही ना हे पाहायला ती वर आली.
पहाते तर काय ततला सगळीकडे
भाज्यांची साल,ं तकुड,े ताटल्या,
पातलेी अस्ताव्यस्त फेकलेली ददसली.



तवेढ्यात ततची नजर चुलीकडे गेली.
सपूच्या भांड्यावर काही तरी तरंगत
होत.ं पाण्यात दोन्ही हात मारत,
पायाने लाथा झाडत कुणीतरी कण्हत-
र्वव्हळत होत.ं





“अरे देवा, इथे कोण आहे?” ती जोरात
ओरडली. आपण गाईला वाचवलं तवे्हा
आत काहीतरी गडबड झाली हे ततच्या
अस्जबात ध्यानीमनी नव्हत.ं गाईला
वाचवण्यासाठी दोर कापला तवे्हा गरीब
बबच्चारा फ्रिट्झल चचमणीमधून चलुीवर
सपूसाठी ठेवलेल्या पाण्याच्या भांड्यामध्ये
धपकन पडला गेला.

मलझीने ताबडतोब त्याचे दोन्ही हात
ओढल,े दोन्ही पाय वर िचेले आखण बाहेर
काढल.ं



धपकन

“आई ग!ं डोक्यावर कोबीच्या पानाचंी
टोपी, खिशात सेलेरीची पान,ं कानामधे
कोचथबंीर अडकलेली, पाण्याने चचबं
मभजलेला अशा अवतारातला घाबरलेला,
गदुमरलेला, अधिमलेा झाललेा तो माणूस
म्हणजे ततचा फ्रिट्झल होता.



“काय हे फ्रिट्झल?,” मलझीने र्वचारल.ं “तू
अशा पद्धतीने घरातली कामं करतोस का?”

“मलझी, तू बरोबर आहेस. तझुं काम
अस्जबातच सोपं नाही आहे.” फ्रिट्झल
कळवळून म्हणाला.

“अरे, सरुवातीला थोडं अवघड जाईल. पण
उदयापासनू तू चांगलं करशील.” मलझीने
समजावल.ं

“छे, छे,” फ्रिट्झल म्हणाला. “जे झालं ते
झाल.ं माझी घरकामाची हौस फ्रफटली आहे.
मलझी, प्लीज मला उदयापासनू शतेकाम
करायला जाऊदे. मी ह्यापढेु तझुं काम
माझ्या कामापेक्षा सोपं आहे असं कधीही
म्हणणार नाही.”



“ठीक आहे,” मलझी म्हणाली. “तलुा
हे पटलं असेल तर आपलं आयषु्य
स्वस्थ आखण आनदंी होईल.”
पढेु कायम ते छान मजेत रादहले.



समाप्त


